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Meny och Innehållsförteckning 

 

❖ BBQ THUNDER BURGER     

Serveras i briochebröd, pommes med BBQ sås, sallad, picklad rödlök, cheddar 

INGREDIENSER: 

Hamburgare (Nötkött, vatten, potatis, potatismjöl, salt, potatisfiber, lök, kryddor, Köttråvara EU). Briochebröd (vetemjöl, 

vatten, socker, rapsolja, smörpulver(mjölk), gluten(vete), jäst, äggpulver, salt, arom, emulgeringsmedel, skummjölpulver, 

vasslepulver(mjölk), färgämne, mjölkbehandlingsmedel, vegetabiliskt protein (potatis, ärt), solrosolja, dextros, maltodextrin, 

majsstärkelse). BBQ sås (Socker, vatten, tomatpuré, farinsocker, ättika, hickory rökarom, salt, vitlök, färgämne, senapsfrö, 

chilipeppar, spiskummin, syra (citronsyra), lök, gurkmeja, paprika, örter, maltodextrin, arom), Picklad rödlök (rödlök, 

vatten, socker, ättiksprit).  

 

❖ ROLLIN´HALLOUMI BURGER     

Grillad halloumi i briochebröd, pommes med sallad, picklad rödlök och guacamole 

INGREDIENSER: 

Halloumi (fetthalt 43%, pastöriserad ko-, får-, get-mjölk, salt 3%, vegetabilisk löpe, mynta), Briochebröd (vetemjöl, vatten, 

socker, rapsolja, smörpulver(mjölk), gluten(vete), jäst, äggpulver, salt, arom, emulgeringsmedel, skummjölpulver, 

vasslepulver(mjölk), färgämne, mjölkbehandlingsmedel, vegetabiliskt protein (potatis, ärt), solrosolja, dextros, maltodextrin, 

majsstärkelse). Guacamole (Vatten, lök, tomat, solrosolja, paprika, modifierad stärkelse (tapioka), vassleprotein , salt, 

avokado, socker, jalapeno, vitlök, syra, surhetsreglerande medel, arom (bl.a avokado, lime), jästextrakt, kryddor, 

maltodextroin, förtjockningsmedel, antioxidationsmedel, emulgeringsmedel, färgämne), Picklad rödlök (rödlök, vatten, 

socker, ättiksprit). 

 

❖ Kebabtallrik        

Kebab med lyxsallad, cocktailtomater, pommesfrites  

INGREDIENSER: 

Kebab (Fläskkarré, ättiksprit, rapsolja, salt, gräddpulver, stabiliseringsmedel och kryddor, lök, morot, örter och 

kryddor b.l.a persilja), Friteringsolja (vegetabiliska oljor (raps, palm), arom, skumdämpningsmedel (E 900)). 

 

 

 

 

 



 
 

 

❖ Kebab med Bröd         

Kebab med lyxsallad, cocktailtomater, peperoni  

INGREDIENSER: 

Kebab (Fläskkarré, ättiksprit, rapsolja, salt, gräddpulver, stabiliseringsmedel och kryddor, lök, morot, örter och 

kryddor b.l.a persilja), Friteringsolja (vegetabiliska oljor (raps, palm), arom, skumdämpningsmedel (E 900)). 

 

❖ Falafeltallrik     

Falafel med lyxsallad, cocktailtomater och pommesfrites 

INGREDIENSER: 

Falafel (Kokta kikärter, lök, mannagryn/semulegryn (av vete), rapsolja, persilja, vitlök, salt, spiskummin, 

förtjockningsmedel, bakpulver/jäsningsämne (vetemjöl), kryddextrakt). Friteringsolja (vegetabiliska oljor 

(raps, palm), arom, skumdämpningsmedel (E 900)). 

 

❖ Falafel med Bröd    

Falafel med lyxsallad, cocktailtomater  

INGREDIENSER: 

Falafel (Kokta kikärter, lök, mannagryn/semulegryn (av vete), rapsolja, persilja, vitlök, salt, spiskummin, 

förtjockningsmedel, bakpulver/jäsningsämne (vetemjöl), kryddextrakt),  

 

Lángos: eko deg, friteringsolja (Vegetabiliska oljor (raps, palm), arom, skumdämpningsmedel). 

❖ NATUREL    

Vitlök, gräddfil, rödlök och rivenost 

  

❖ Räk Lángos  

Vitlök, gräddfil, rödlök, rivenost och räkor. 

  

❖ Svart Kaviar    

Vitlök, gräddfil, rödlök, rivenost och kaviar. 

  

❖ GOURMET    

Vitlök, gräddfil, rödlök, rivenost, räkor och svart kaviar. 

 

   


